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Martonyi: a magyar-szlovák kapcsolatok jobbak, mint amilyennek tűnhetnek 
2012. június 1. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Martonyi János külügyminiszter szerint a magyar-szlovák kapcsolatok lényegesen jobbak, 

mint ahogyan a külvilág gyakran feltételezi, a két ország közös érdekei sokkal erősebbek, 

jelentősebbek, mint a köztük felmerülő, fennálló viták. A tárcavezető pénteken 

megbeszélést folytatott Miroslav Lajčák szlovák külügyminiszterrel, és az azt követő 

sajtótájékoztatón elmondta: az állampolgársággal kapcsolatban nyilvánvalóan 

véleményeltérés van a két ország között. Ennek lényege, hogy másként értelmezik a 

kapcsolatot állam és állampolgár között. 

 

Traian Băsescuval tárgyalt Orbán Viktor Bukarestben 
2012. június 3. – Krónika, Erdély Ma, MTI 

Orbán Viktor miniszterelnök az uniós kohéziós alapok jövőjéről tárgyalt pénteken 

Bukarestben Traian Băsescu román államfővel. A magyar kormányfő, aki a felzárkóztatási 

politika folytatásában érdekelt uniós országok csúcsértekezletén vett részt Bukarestben, a 

konferenciát követően hivatalában kereste fel Traian Băsescut. 

 

Németh Zsolt: Következetesnek kell maradni a szolidaritásban 
2012. június 2. – MTI, Magyar Hírlap 

El kell érni, hogy ebből a tragédiából valami jó nőjön ki, következetesnek kell maradni a 

magyarok közötti szolidaritásban, a határokat átívelő nemzeti összetartozásban, mert csak 

így érhető el, hogy a trianoni tragédia átlényegüljön valami egyedülállóan jóvá - mondta 

Németh Zsolt külügyi államtitkár a nagytétényi országzászlónál tartott szombati 

megemlékezésen. Felszólalt Duray Miklós is, aki azt hangsúlyozta beszédében, hogy 

egyedül a magyar nemzetnek róják fel, ha a szétszórt nemzetrészeket össze akarja fogni. 

 

Bocsánatkérést vár Kövér László kijelentései miatt Victor Ponta 
miniszterelnök 
2012. június 3. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI 

Victor Ponta miniszterelnök szerint Orbán Viktor magyar kormányfőnek kötelessége lenne 

elhatárolódnia Kövér László házelnök Romániával kapcsolatos kijelentéseitől, s bocsánatot 

kellene kérnie Magyarország nevében. Hasonlóan vélekedett Ioan Rus belügyminiszter is, 

aki „Romániát ócsárló” kijelentésről beszélt. Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerint Kövér 

Lászlónak nem lett volna szabad beavatkozni a választási kampányba, nyilatkozatai nem 

az RMDSZ-nek, hanem Magyarországnak tettek rosszat. 

 

A magyar kormány kegyeleti kérdésként tekint a Nyirő-ügyre 
2012. június 3. – Erdély Ma, MTI, Magyar Nemzet 

 „A magyar kormány szerint a kegyeleti ügyek nem férnek össze a politikai minősítésekkel, 

márpedig a kormány erre az ügyre továbbra is kegyeleti kérdésként tekint” – közölte az 

MTI érdeklődésére Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke annak kapcsán, hogy 
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Victor Ponta román miniszterelnök szerint Orbán Viktornak kötelessége lenne 

elhatárolódnia Kövér László házelnök Romániával kapcsolatos kijelentéseitől. 

 

Tomislav Nikolic letett a névjegyét 
2012. június 4. - J. Garai Béla - Magyar Hírlap 

Az új szerb elnök pénteken adott interjújában a srebrenicai mészárlással kapcsolatban 

nyilatkozott úgy, hogy az ott történteket nem lehet népirtásnak tekinteni, hanem azt „a 

szerb nép egyes tagjai követték el, akiket el kell ítélni.” Mondta ezt úgy, hogy a hágai 

Nemzetközi Bíróság azt több ítéletében is kimondta. 

 

Már 25 ezer felhasználó van a Nemzeti Regiszterben 
2012. június 1. – MTI 

A Nemzeti Regiszterre eddig több mint 25 ezren iratkoztak fel - ezt Semjén Zsolt 

nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes közölte Szabó Vilmos írásbeli kérdésre. 

Semjén Zsolt kiemelte: mind az elektronikus, mind a formanyomtatványon történő 

jelentkezés, illetve a jelentkezések feltöltése folyamatosan zajlik. 

 

Vona szerint a trianoni sebek még gyógyulásra várnak 
2012. június 1. – MTI 

A Nyirő-újratemetés kapcsán történtek fájó módon mutatják meg, hogy a trianoni sebek 

még mindig gyógyulásra várnak, és még mindig magyarellenesség uralkodik a Kárpát-

medencében - jelentette ki Vona Gábor pénteken Tiszavasváriban. Vona kifejtette: a 

trianoni évforduló lehetőséget teremt mindenkinek arra, hogy átgondolja, az elmúlt 

huszonkét év határon túliakkal kapcsolatos politikája - ami sok esetben a visszahúzódásra, 

a bátortalanságra és a megalkuvásra épült - sikeres volt-e vagy sem. 

 

Magyarországi szlovák táblákat ragasztott le a Jobbik 
2012. június 2. – MTI 

Leragasztott a Jobbik szegedi szervezetének elnöke két szlovák utcanévtáblát Szegeden. A 

„Felvidék magyar!” és a „Tiltakozásul a szlovák nyelvtörvény ellen” feliratokkal Tóth Péter 

egy közéleti személyiség „szlovákként való feltüntetése ellen” tiltakozott. 

 

Nem harangoznak az egyházak Trianonra 
2012. június 3. – MTI, Index 

„Kérésének sajnos nem áll módunkban eleget tenni, mert templomi harangjaink 

istentiszteleti alkalmakkor, illetve az egyház liturgikus rendjéhez kapcsolódva szólnak” – 

olvasható abban a levélben, amelyet a történelmi egyházak vezetői írtak Kovács Zoltán 

kommunikációs államtitkárnak. Kovács Zoltán május 25-én kereste meg a történelmi 
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egyházakat azzal, hogy június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján délután 1 perces 

harangzúgással kapcsolódjanak be a megemlékezésekbe. 

 

Turulszobrot avattak Komáromban 
2012. június 3. – MTI, hirado.hu 

Szomszédainkkal is összetartozunk, hiszen együtt élünk, ezer esztendeje közös a sorsunk, 

amely egymás kezében is van - mondta Hende Csaba honvédelmi miniszter vasárnap 

Komáromban, a Turul szobor avatásán, mielőtt Molnár Attila polgármesterrel leleplezte az 

alkotást. 

 

Nyolc év után műsoron a Trianon film 
2012. június 4. – Szilléry Éva – Magyar Hírlap 

Hosszas mellőzés után ma este a Duna Televízió műsorára tűzi Koltay Gábor Trianon című 

filmjének moziváltozatát, amelyet filmsorozatként nyolc évvel ezelőtt már láthattak a 

nézők. 

 

Itt van már a nemzetek reneszánsza 
2012. június 4. – Sinkovics Ferenc – Magyar Hírlap 

Mi lesz a nemzetek sorsa? Eltapossa őket a globalizmus gőzhengere, vagy ellenkezőleg, épp 

sokadik virágzásuk előtt állnak? S mi lesz a magyar nemzet sorsa a mindent integrálni 

akaró Brüsszel árnyékában? Erről beszélgetett a Magyar Hírlap Schöpflin Györggyel, a 

Fidesz EP-képviselőjével és Kántor Zoltánnal, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet 

igazgatójával. 

 

Véglegesen akkreditálták a Kommunikáció és PR szakot a marosvásárhelyi 
Sapientian 
2012. június 1. – Erdély Ma 

A Román Felsőoktatás Minőségét Ellenőrző Bizottság május 31-én akkreditálta a Sapientia 

Erdélyi Magyar Tudományegyetem marosvásárhelyi Műszaki és Humántudományok 

Karon működő Kommunikáció és közkapcsolatok szakot, valamint döntöttek a 

Tájépítészet működési engedélyéről is. 

 

Támad a prefektus Háromszéken 
2012. június 1. – Farkas Réka – Erdély Ma, Háromszék, szekelyhon.ro 

Amióta beiktatták a régi-új prefektust, Ceauşescu szelleme ismét itt kísért 

Sepsiszentgyörgyön – fogalmazott Antal Árpád polgármester. Codrin Munteanu alig 

néhány hete kormánybiztos, de ezalatt szorgalmasan dolgozik, vizsgálja, keresi azokat az 

önkormányzati határozatokat, amelyeket megtámadhat. A megyeközpont polgármesterét 
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például felszólította, hogy minden hivatalos rendezvényen tegye fel a piros-sárga-kék 

szalagot. 

 

A rektor: a MOGYE magyar tagozatával kapcsolatos vita lezárult 
2012. június 1. – Erdély Ma, Népújság 

Az egyetemi autonómia nem képezheti alku tárgyát, a MOGYE-n a magyar tagozattal 

kapcsolatos vita lezárult, mivel azt a táblabíróság döntése is szentesítette, s ezt 

mindenkinek tiszteletben kell tartania – jelentette ki Leonard Azamfirei rektor, majd 

kérdésre válaszolva hozzátette: nem tud több perről, amely a vásárhelyi egyetem helyzetét 

érinthetné. 

 

Támogatja az RMDSZ a parlamenti választások októberi megszervezését 
2012. június 1. – Krónika, Nyugati Jelen 

Az RMDSZ támogatja az előrehozott parlamenti választások megszervezését, és 

elfogadhatónak tartja a Victor Ponta miniszterelnök által javasolt októberi időpontot – 

jelentette ki Kelemen Hunor szövetségi elnök. 

 

Az első adandó alkalommal tárgyalni kíván Victor Ponta 
2012. június 2. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

A román miniszterelnök megerősítette, hogy az európai pénzügyi keretegyezmények 

kapcsán szervezett bukaresti konferencián nem volt lehetőség a román-magyar 

kapcsolatokról tárgyalni, ezért nem kért találkozót magyar kollégájától, azonban erre az 

első adandó alkalommal sort kíván keríteni – tette hozzá. Viktor Ponta még hangsúlyozta: 

a Nyirő József újratemetésének ügyében Bukarest fenntartja eddigi álláspontját. 

 

Nyirő újratemetése: „megtáncoltatták" volna a polgármestert 
2012. június 2. – Erdély Ma, mno.hu, szekelyhon.ro 

Elismerte a Hír Televízió Célpont című műsorának Székelyudvarhely RMDSZ-es 

polgármestere, hogy a román hatóságok nyomást gyakoroltak rá Nyirő József 

újratemetésével kapcsolatban. Bunta Levente azt mondta: Hargita megye prefektusa azt 

üzente neki, hogy „megtáncoltatja”, míg a román miniszterelnök azt közölte, hogy jól járt 

el a végén. Nyirő József író újratemetése azért maradt el, mert a város polgármestere 

hibásan töltötte ki a temetést engedélyező nyilatkozatot. 

 

Hargita megyében 70 településen gyújtják meg a Székely összefogás tüzét 
2012. június 2. – Erdély Ma 

Az RMDSZ Hargita Megyei Szervezetének kezdeményezésére június 4-én, hétfőn este 9 

órakor 70 Hargita megyei településen újra meggyújtják a Székely összefogás tüzét. 
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Csíkszentimrén és Gyimesközéplokon járt Tőkés László 
2012. június 2. – szekelyhon.ro 

Tőkés László EP-képviselő, az EMNT elnöke csíkszéki kampánykörútja keretében 

csütörtökön Csíkszentimrén, valamint Gyimesközéplokon találkozott az általa védnökölt 

Erdélyi Magyar Néppárt helyi jelöltjeivel és a párt szimpatizánsaival. 

 

Tőkés: bátor polgári kiállás szükséges a változásért 
2012. június 2. – szekelyhon.ro 

Székelyföldi kampánykörútja keretében pénteken Sóvidék településein tett látogatást 

Tőkés László EP-képviselő. Délelőtt Szovátán a Néppárt Maros megyei szervezetének fiatal 

képviselőivel találkozott, és elbeszélgetett a járókelőkkel, illetve a helyi lakosokkal. 

 

Kelemen: az építkezésnek nincs alternatívája 
2012. június 3. – transindex.ro, Nyugati Jelen 

„Kiváló értékválasztás Tóth Árpád neve a Csiky Gergely Főgimnázium díszterme számára” 

– mondta el aradi felszólalásában Kelemen Hunor szövetségi elnök. Az aradi iskola 

nemrég felépített új szárnyában hat osztályterem, öt módszertani kabinet, egy tágas 

könyvtár és egy közösségi térként is működő díszterem kapott helyet. 

 

Almafát ültetnek a Nemzeti Összetartozás Napján 
2012. június 3. – Szász Cs. Emese – szekelyhon.ro 

A Nemzeti Összetartozás Napján idén Marosvásárhelyen is megemlékeznek, többek közt 

egy jelképes faültetéssel is, de a Trianonra emlékeztető harangszó is megszólal. 

 

Magyar gyereket magyar iskolába! 
2012. június 3. – Szász Cs. Emese – szekelyhon.ro, Magyar Hírlap 

Ahol ötven százalék alá esik a magyarság, ott nagy a veszélye annak, hogy a gyereket 

román iskolába íratják – tudta meg a szekelyhon.ro a Rákóczi Szövetség főtitkárától, Csáky 

Csongortól, aki szervezete nevében 850 ajándékcsomagot hozott Marosvásárhelyre, hogy 

ezzel is ösztönözze a magyar szülőket arra, hogy magyar iskolába írassák gyerekeiket. 

 

Véres, rasszista kampányerőszak Nagytusnádon 
2012. június 3. – szekelyhon.ro, Krónika 

Nagytusnád központjában péntek este az RMDSZ-es alpolgármester, Ravasz József és fia 

rasszista megjegyzésekkel illették, ezután tettleg bántalmazták Nyisztor Mihály tusnádi 

választópolgárt, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) szimpatizánsát, adja hírül a Néppárt 

sajtóközleménye. 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/valasztasok/csikszentimren-es-gyimeskozeplokon-jart-tokes-laszlo
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http://itthon.transindex.ro/?hir=29327
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/almafat-ultetnek-a-nemzeti-osszetartozas-napjan
http://szekelyhon.ro/magazin/magyar-gyereket-magyar-iskolaba
http://szekelyhon.ro/aktualis/valasztasok/veres-rasszista-kampanyeroszak-nagytusnadon
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Összetartozás 
2012. június 4. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint “a második Orbán-kormány új alapokra helyezte a magyar–

magyar kapcsolatokat: a nemzeti összetartozás elvont eszméjét a könnyített honosítás 

biztosításával konkrét formába öntötte. A külhoni magyarok védelmére ugyanakkor még 

mindig nincs kellő eszköze, ám a szocialista-liberális kormányokhoz képest akár a 

konfliktusokat is felvállalja a hamis idill látszatának fenntartása helyett. Más kérdés, hogy 

Budapest olyan konfliktust is felvállalt, amelyet nem feltétlenül kellett volna – legalábbis 

nem úgy időzítve és nem hivatalosan, lásd a Nyírő-ügyet”. 

 

MPP-seket gyanúsítanak az emlékház felgyújtásával 
2012. június 4. – Szucher Ervin – Krónika 

A Magyar Polgári Párt (MPP) marosvásárhelyi szervezetének két elnökségi tagját 

gyanúsítja a hatóság az Avram Iancu-emlékház felgyújtásával, a szervezet ugyanakkor nyílt 

levélben tiltakozik a rendőrség ezzel kapcsolatos fellépése ellen. A hatóságok csütörtökön 

idézték be Kisgyörgy Leventét és Szabó Nándort, akik egyébként a Hatvannégy Vármegye 

Ifjúsági Mozgalom (HVIM) tagjai. 

 

Cseke nem „párbajozik” 
2012. június 4. – Bálint Eszter – Krónika 

Nem fogadta el Cseke Attila, az RMDSZ nagyváradi polgármesterjelöltje Zatykó Gyulának, 

az EMNP polgármesterjelöltjének nyilvános vitára történő meghívását. Cseke 

közleményében bűnnek nevezte, hogy Zatykó is versenybe szállt, szerinte ugyanis 

ellenkező esetben lett volna esély arra, hogy magyar elöljárója legyen a városnak. A 

sajtótájékoztatón részt vett Deutsch Tamás fideszes európai parlamenti képviselő is. 

 

RMDSZ-es lejáratókampány? 
2012. június 4. – Nagy Orsolya – Krónika 

A Bihar megyei RMDSZ-szervezet finanszírozta a Tőkés Lászlóról szóló lejárató könyv 

megjelenését – ezt állítja egy névtelen levélíró, akinek az írását tegnap számos 

sajtóorgánum e-mailben kapta meg. A kapjatok.be internetes pamfletoldal küldte tovább a 

sajtónak azt a levelet, amelyet állítólag egy, az RMDSZ-nek dolgozó személy írt. 

 

Fórum a fejlesztésért 
2012. június 4. – Bálint Eszter – Krónika 

Nagyvárad hosszú távú fenntartható fejlesztését célozza meg az Erdélyi Magyar Néppárt 

programja – derült ki az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által megszervezett, az EMNP-vel 

közösen megtartott péntek délutáni lakossági fórumon, amelynek Kriza Ákos, Miskolc 

váradi születésű fideszes polgármestere volt a vendége. 
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http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=64124
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=64121
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=64120
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=64118
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Közösen ünnepelnek a magyar pártok 
2012. június 4. – Krónika 

Közösen emlékeznek a magyar pártok június 4-én Sepsiszentgyörgyön. Az MPP és az 

RMDSZ képviselői egymás után tartják rendezvényeiket, az EMNP pedig meghívottként, 

illetve társszervezőként vesz részt. 

 

Rákóczi-büszt Szatmárnémetiben 
2012. június 4. – Babos Krisztina – Krónika 

Szobrot avattak hétvégén II. Rákóczi Ferenc fejedelemnek Szatmárnémetiben. Az 

ünnepségen részt vett többek között Beregszász polgármestere, Gajdos István, aki 

kifejtette: a fejedelem olyan fontos történelmi személyiség, akinek tisztelete összeköti a 

Trianon utáni magyar nemzetet. 

 

Kétnyelvű táblák Szászrégenben 
2012. június 4. – Szucher Ervin – Krónika 

„Nem akarok olyasmit hallani, hogy egy erdélyi magyar többségű település magyar 

polgármestere arra büszke, hogy a közigazgatási törvény életbelépése óta eltelt tizenegy év 

után kitette a kétnyelvű feliratokat” – jelentette ki Nagy András, Szászrégen 

polgármestere, aki helytelennek tartja, hogy egyes magyar nemzetiségű elöljárók csak 

most, a helyhatósági választások előtt próbálnak eleget tenni a 2001-ben megjelent 

törvénynek. 

 

Pontosították a kormányhivatal hatásköreit 
2012. június 1. – MTI, SITA, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Szlovákiában a kormányhivatal hatáskörébe kerül át a nemzetiségi kultúrákra szánt 

pályázati támogatások elbírálásának felügyelete. A kormányhivatal féléves 

rendszerességgel jelentéseket is ad majd ki, amelyekben a kisebbségek nyelvhasználatának 

aktuális helyzetét értékelik. 

 

Lajčák: a nemzeti kisebbségek jogainak megőrzése a cél 
2012. június 1. – MTI, bumm.sk, Új Szó 

Miroslav Lajčák szlovák külügyminiszter szerint Pozsony eltökélt abban, hogy a nemzeti 

kisebbségek jogait a jelenlegi szinten megőrzi, ahol lehet, továbbfejleszti. A 

külügyminiszteri találkozót követően sor került a Jószomszédság és megértés-díj 

átadására. Martonyi János a díjat a Terra Recognita Alapítvány elnökének, Zahorán 

Csabának adta át, Miroslav Lajčák pedig az Ipoly-hidak Újjáépítéséért Polgári Társulás 

elnökének, Lőrincz Máriának. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=64113
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=64117
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=64115
http://www.bumm.sk/69367/pontositottak-a-kormanyhivatal-hataskoreit.html
http://www.bumm.sk/69347/lajcak-a-nemzeti-kisebbsegek-jogainak-megorzese-a-cel.html
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Felvidéken folytatódik a meseszövés 
2012. június 1. – Felvidék Ma 

2012. június 4-én folytatódik a 2012 a külhoni magyar óvodák éve program körútja 

Tornagörgőn és Kassán. A kassai eseményen részt vesz Czimbalmosné Molnár Éva, 

Magyarország kassai főkonzulja is. 

 

Elkészült a Most-Híd stratégiája 
2012. június 2. – TASR, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

A Most-Híd Országos Tanácsa szombaton jóváhagyta a 2012-16 közötti időszakra 

vonatkozó stratégiáját, kibővítette a párt elnökségét és megnevezte a legközelebbi 

partnereit. A Most-Híd elnökségében Vörös Péter és Pfundtner Edit megüresedett helyére 

Nochta Editet és Pavol Burdigát, Rozsnyó alpolgármesterét választotta az Országos 

Tanács. Bugár Béla pártelnök elmondta, „a stratégiában esik arról, hogyan képzeljük el az 

együttműködést az MKP-val, főleg a regionális választásokat illetően”. 

 

Az MKP Budapesten: Országház és Toldi 
2012. június 3. – Felvidék Ma 

Az MKP június 2-án budapesti utazást szervezett az Országházba és a Toldi színházi 

bemutatójára. A kirándulásra meghívást kaptak az MKP képviselőjelöltjei, a kampánystáb 

tagjai és a sajtó képviselői. A budapesti program a magyar parlament megtekintésével 

kezdődött. Kövér László házelnök fogadást adott a vendégek számára. Ünnepi beszédet 

mondott Répás Zsuzsanna  nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár, aki kiemelte, 

sok kitartást, erőt, energiát kívánt a magyarság érdekében kifejtett munka. 

 

A magyarverések ellen tiltakozik az Emberi Méltóság Tanácsa 
2012. június 1. – Vajdaság Ma, MTI 

A délvidéki magyarverések ellen tiltakozik az Emberi Méltóság Tanácsa, amely arra kéri a 

szerb hatóságokat, hogy minden ilyen esetben erélyesen lépjenek fel - olvasható az MTI-

hez eljuttatott közleményben. A Tőkés László EP-képviselő és Lomnici Zoltán, az Emberi 

Méltóság Tanácsának elnöke által aláírt tiltakozás szerint megdöbbenéssel értesültek arról, 

hogy a Délvidéken - Szabadkán és Muzslyán – „ismét tettleg bántalmaztak magyarokat, 

pusztán a nemzetiségük miatt”. 

 

Egeresi a Vajdaságban történt incidensek kivizsgálását kéri 
2012. június 1. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Egeresi Sándor, a Tartományi Képviselőház elnöke pénteken aggodalmának adott hangot a 

fiatalok mind gyakoribbá váló, nemzetiségi alapon történő összetűzései miatt. 

Egeresi azt kérte az ügyészségtől, derítsék ki az incidensek hátterét, s ezzel összhangban 

büntessék meg az elkövetőket. 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/34193-felvideken-folytatodik-a-meseszoves
http://www.hirek.sk/belfold/20120602162053/Elkeszult-a-Most-Hid-strategiaja.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/34206-az-mkp-kepviselojeloltek-a-magyar-orszaghazban
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13595/A-magyarveresek-ellen-tiltakozik-az-Emberi-Meltosag-Tanacsa.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13597/Egeresi-a-Vajdasagban-tortent-incidensek-kivizsgalasat-keri.html
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Megvert magyarok: szerb hallgatás 
2012. június 2. - Sebestyén-Velkei - Magyar Nemzet 

Bár azonosították a muzslyai magyarellenes támadás elkövetőit, a rendőrség mégsem fedte 

fel azok kilétét. Az esetet hivatalosan nem etnikai incidensként tartják számon. Az eset 

még május 26-án történt, amikor egy 15 fős szerb társaság támadt a központban társalgó 

magyar csoportra. 

 

Hogyan tovább, magyar kar?  
2012. június 1. – Kárpáti Igaz Szó 

Vitalij Nyikolajcsuk lett az Ungvári Nemzeti Egyetem (UNE) megbízott vezetője. A 

rektorhelyettesek is változtak. Az a Roman Oficinszkij történészprofesszor került ebbe a 

pozícióba, aki az UNE előző vezetése alatt ellenezte a Magyar Tannyelvű Humán- és 

Természettudományi Kar létrehozását. Így most adja magát a kérdés: hogyan tovább, 

magyar kar? 

 

A nyelvtörvény elfogadása destabilizálhatja az országot? 
2012. június 1. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Felhívásban fordultak Volodimir Litvinhez, az ukrán parlament elnökéhez Kárpátalja 

megyei és járási önkormányzati vezetői, valamint megyei jogú városainak polgármesterei, 

hogy ne tűzze ismét napirendre az ukrajnai kisebbségek számára széles körű 

nyelvhasználati jogokat kilátásba helyező nyelvtörvény tervezetének a tárgyalását. Az 

aláírók között szerepel a nyelvtörvénytervezet kidolgozásában szerepet vállaló UMDSZ 

három képviselője és az ukrán pártok magyar nemzetiségű képviselői is. 

 

Kárpátalja: cáfol az UMDSZ 
2012. június 2. – MTI, hirado.hu 

Cáfolták a Kárpáti Igaz Szó című lap szombati számában az Ukrajnai Magyar Demokrata 

Szövetség Kárpátalja megyei tanácsi képviselői, hogy aláírták a kisebbségbarát ukrán 

nyelvtörvény elleni felhívást. Az UMDSZ három megyei tanácsi képviselője, akinek a neve 

ott szerepelt a dokumentumot aláíró 61 képviselő névsorában, leszögezte: nem ismerték a 

megyei tanács honlapján közzétett felhívás szövegét, azt aláírásukkal nem támogatták. 

 

Egyetlen magyar tehetséget sem hagynak elkallódni 
2012. június 2. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Kárpátalján tett egynapos látogatást szombaton Balog Zoltán, az emberi erőforrások 

minisztere. Beregszászon ösztöndíjakat adott át tehetséges magyar diákoknak, 

Nagydobronyban előadást tartott az identitás kérdéseivel foglalkozó konferencián. 
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http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=9551
http://mno.hu/hatarontul/a-nyelvtorveny-elfogadasa-destabilizalhatja-az-orszagot-1080325
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/06/02/11/Karpatalja_cafol_az_UMDSZ.aspx?source=hirkereso
http://mno.hu/hatarontul/egyetlen-magyar-tehetseget-sem-hagynak-elkallodni-1080605
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Eltemették Oberhofer Fritzet 
2012. június 1. – Volksgruppen 

Péntek délután Bécsben kísérték utolsó útjára Oberhofer Fritzet, az ausztriai magyarság 

kiemelkedő alakját, aki 56. életévében hosszú betegség után hunyt el. Oberhofer Fritz volt 

a Bécsi Magyar Kultúregyesület Délibáb művészeti vezetője, a magyar népcsoporttanács 

tagja, a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület munkatársa valamint az Ausztriai Magyar 

Szervezetek Kerekasztalának tagja és az ORF munkatársa is. 

 

Bécsben tárgyalt Áder János 
2012. június 3. – Volksgruppen 

A magyar-osztrák kapcsolatokról, európai és magyar belpolitikai kérdésekről tárgyalt első 

külföldi látogatásán a magyar köztársasági elnök pénteken Bécsben, ahol osztrák 

kollégájával folytatott tárgyalásokat. Áder János és Heinz Fischer méltatta és kiválónak 

értékelte a magyar-osztrák kapcsolatokat. 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/166084/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/166101/
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Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org 

www.blikk.hu www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu hirek.sk www.karpatalja.ma 

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

www.index.hu www.volksgruppen.at www.nepujsag.net 

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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